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Møtedato: 28.01.2020 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene  

Møte nr: 1/2020 Til kl. 17:10 Møtested: Kommunestyresalen, 
administrasjonsbygget 

 
 
TILSTEDE PÅ MØTET: 
Medlemmer Parti 
Geir Olsen AP 
Hilde Johanne Dybwad AP 
Nils-Christian Steinbakk AP 
Kassandra Eleni Bredrup Petsas FRP 
Ronny Borge H 
Audun Krarup Jonassen KRF 
Per-Gunnar Kung Skotåm R 
Karl Gunnar Strøm SP 
Marlen Rendall Berg SP 
 
Andre: 
Ann-Sølvi Johansen 
Berit Vestvann Johnsen 
Ingrid K. Alterskjær 
Kariann Skar Sørdahl 
Kenneth Svendsen 
Nils-Are Johnsplass 
Terje Valla 
Trond Heimtun 
 
 
 

Inhabil Sak Varamedlem Merknad 

Ronny Borge 010/20       Ronny Borge stilte spørsmål 
med egen habilitet. Han er 
styreleder i Fauske-Sprint. 
Borge ble enstemmig erklært 
inhabil med hjemmel i 
forvaltningsloven § 6, første ledd 
e). 

 
 
Møtenotater: 
Tema: 
Møte med styre i Fauna KF.  
Styret: Ståle Indregård, Kathrine Moan Larsen, Ann Mari Zahl. 
Administrasjon: Kristian Amundsen, Mathilde Winther. 

Orientering om prosjektet "Bru til bru" v/prosjektleder Kenneth Svendsen. 

Det var ingen merknader til innkalling. 



Side 2 
 

Merknad til navneopprop: 
Per-Gunnar Skotåm (R): Er det ny partitilhørighet 
Ordfører svarte: Det er sendt ut epost til alle utvalgsmedlemmene i Felleslista med spørsmål om 
de har meldt seg inn i et annet parti eller de står som uavhengige. Vi har fått svar fra alle faste 
kommunestyremedlemmer, som har meldt seg inn i Arbeiderpartiet. Hvis de ikke svarer på 
eposten, vil de bli sett på som uavhengige. 

Merknader til dagsorden: 

· Hilde Dybwad (AP): 
1. Hva skjer med Valnesfjord skole? Etterspill? 
2. Hvordan tømmes Moveien? 

· Ronny Borge (H): 
Inhabil i sak  10/20 grunnet verv som styreleder i Fauske-Sprint.  

Dagsorden med merknader ble enstemmig godkjent. 

 

Orientering ang. status økonomi v/økonomisjef Kariann Sørdahl. 

Orientering ang. status i sykefraværsoppfølging v/nærværsrådgiver Ann-Sølvi Johansen. 

 

Per-Gunnar Skotåm (R) innvilget permisjon fra og med sak 17/20. 

 

Svar på spørsmål: 
Hilde Dybwad: 
1. Kommunalsjef svarte. Orienterte om prosessen. 
2. Fungerende rådmann svarte. Orienterte om prosessen. Forventer avvikling innen 1. april. 
Pårørendemøte 4. februar. Forhandlinger med personalet. 

 
 
 
 
UNDERSKRIFTER: 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møteboken er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet: 
 
Fauske 29.01.20 
 
 
Berit Vestvann Johnsen 
formannskapssekretær 
 
 
 
 
Marlen Rendall Berg 
Ordfører 

representant representant 

 
Protokollen er godkjent av formannskapet i møte nr           den 
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Saksliste 
 
Saksnr. Sakstittel  
001/20 Godkjenning av møtebok  

002/20 Delegerte saker i perioden  

003/20 Referatsaker i perioden  

004/20 Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal 
Terminalveg øst 

 

005/20 Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord 
barnehage underetasje 

 

006/20 Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og 
miljøtilsynet 

 

007/20 Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - 
regnskap 2019 

 

008/20 Trafikksikker kommune  

009/20 Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske 
nettverk 

 

010/20 Søknad om feste del av kommunal eiendommen gnr. 103, 
bnr. 744 - Fauske kunstgress/Fauske stadion 

 

011/20 Sentralt lønnsoppgjør 2020  

012/20 Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020  

013/20 Høring - NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet 
- Høringsuttalelse fra Fauske kommune 

 

014/20 Salten Bardrift AS / Sulitjelma Hotell - søknad om 
skjenkebevilling 

 

015/20 Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 
- Bunnpris Fauske 

 

016/20 Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av 
styremedlemmer 

 

017/20 Oppnevning av utvalg for medarbeidersamtale med 
rådmannen 

 

018/20 Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna 
KF 

 

019/20 Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2019  
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001/20: Godkjenning av møtebok 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 001/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Møtebok nr. 8/2019 godkjennes. 

 
 
 
002/20: Delegerte saker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 002/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Delegerte saker tas til orientering. 

 
 
 
003/20: Referatsaker i perioden 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Dokumentene tas til orientering. 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
RS 1: 
Ordfører foreslo: 
Rådmannen utarbeider forslag til høring til endringer i sameloven. Ordfører distribuerer dette til 
formannskapets medlemmer. Hvis det ikke kommer inn merknader, sendes høringen inn. 
RS2: 
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Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
 
FOR- 003/20 Vedtak: 
Vedtak: 

RS1: 
Rådmannen utarbeider forslag til høring til endringer i sameloven. Ordfører distribuerer dette 
til formannskapets medlemmer. Hvis det ikke kommer inn merknader, sendes høringen inn. 

RS2: 
Dokumentene tas til orientering. 

 
 
 
004/20: Etablering av Blålysbygg og utvikling av næringsareal Terminalveg øst 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant annet 
brannstasjonstomten og Eiaveien. 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 
disponeres. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med AP's tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 004/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber rådmannen iverksette prosjekt «Etablering av Blålysbygg og 
utvikling av næringsareal Terminalveg øst» som beskrevet i sak med følgedokument. 
Finansieringsplan ifølge oppsett i sak under «Finansiering». 
 
Prosjektet fordrer Fylkesmannens godkjenning før en eventuell oppstart. 
 
Etablering av blålysbygg frigir store viktige og attraktive områder. Dette gjelder blant 

annet brannstasjonstomten og Eiaveien. 
 
Kommunestyret må snarest få seg forelagt en sak om hvordan disse områdene skal 

disponeres. 
 
 
 
005/20: Behov for tilleggsfinansiering ombygging Valnesfjord barnehage underetasje 
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Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 005/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret gir Rådmannen i oppdrag å utføre tilpasningen til ny barnehage i 
underetasjen Valnesfjord barnehage etter den finansieringsplan som er vedlagt i saken. 
 
Kontrahering og utførelse av prosjektet fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
 
 
006/20: Utbedring av avvik etter tilsyn i barnehager av Helse- og miljøtilsynet 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 006/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Fauske kommunestyre ber Rådmannen iverksette utbedring av alle nevnte avvik fra 
Helse- og miljøtilsyn Salten snarest mulig. 
 
Tiltaket fordrer godkjenning av Fylkesmannen i Nordland før endelig effektuering. 

 
 
 
007/20: Utredning av parkeringsordningen i Fauske sentrum - regnskap 2019 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
 

Fauske kommunestyre ber rådmannen videreføre parkeringsordningen som den er i 
dag, og da med å fortsatt ha avgiftsfri parkering på lørdager som fast ordning. 
Overskudd fra parkeringsdrift brukes til å bedre vedlikeholdet i Fauske sentrum. 
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Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 
Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 
 
AP's forslag ble vedtatt med 8 (3AP, 1FRP, 1H, 1KRF, 2SP) mot 1 (1R) stemme avgitt for 
rådmannens forslag til innstilling. 
 
FOR- 007/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Parkeringsordningen i Fauske sentrum har vært gjenstand for debatt med jevne mellomrom. 

Fauske er handelssentrum for Indre Salten og tertialnæringen utgjør en betydelig del av 
kommunens sysselsetting. 
 
Tilbakemeldinger fra salgs- og servicenæringen er tydelige på at dagens parkeringsordning 
virker meget negativt inn på utviklingen av varehandelenn i sentrum. 
 
Kommunestyret nedsetter derfor et utvalg som blant annet skal gå i dialog med næringslivet i 
sentrum for å finne løsninger til det beste for alle. 
 
Utvalget skal blant annet vurdere følgende 

· timeparkering i Storgata 
· avslutte avgift tidigere 
· reduserte takster 
· årskort/månedskort 
· bidrag fra næringslivet til brøyting/forskjønning 
· bruk av samfunnshusplassen og brannstasjonstomta 

 
Utvalgets arbeid fremlegges kommunestyret innen utgangen av april. 

 
 
 
008/20: Trafikksikker kommune  
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Saken tas til orientering. 
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Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 008/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Saken tas til orientering. 
 

 
 
 
009/20: Søknad om deltakelse i Sunne kommuner, WHOs norske nettverk 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Fauske kommunestyre gir tilslutning til nettverketes målsetninger, prinsipper og strategier, 
og søker om medlemskap i nettverket Sunne kommuner med virkning fra og med 2020. 
  
Én politisk kontaktperson må utnevnes. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
SP/H/KRF/FRP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 009/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune søker ikke om medlemskap i nettverket Sunne kommuner. 
 
 
 
010/20: Søknad om feste del av kommunal eiendommen gnr. 103, bnr. 744 - Fauske 
kunstgress/Fauske stadion 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

· Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på ca 1200 kvm fra eiendommen gnr 103, bnr. 744 som vist på situasjonskart. 

· Fauske kommune bortfester samtidig fradelte parsell til Fauske Sprint, festetid 20 
år,   festeavgift pr.år. kr. 500,- 

· Det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser iht plan-og bygningsloven § 
19-2 under følgende forutsetning: 

· Før oppføring skal det utarbeides situasjonsplan som viser byggets plassering. 

 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 

Inhabil Varamedlem Merknad 
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Ronny Borge  Ronny Borge stilte spørsmål med egen 
habilitet. Han er styreleder i Fauske-Sprint. 
Borge ble enstemmig erklært inhabil med 
hjemmel i forvaltningsloven § 6, første 
ledd e). 

 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 010/20 Vedtak: 
Vedtak: 

· Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 20 – 1 tillatelse til omsøkte fradeling av 
tomt på ca 1200 kvm fra eiendommen gnr 103, bnr. 744 som vist på situasjonskart. 

· Fauske kommune bortfester samtidig fradelte parsell til Fauske Sprint, festetid 20 
år,   festeavgift pr.år. kr. 500,- 

· Det gis dispensasjon fra gjeldende planbestemmelser iht plan-og bygningsloven § 
19-2 under følgende forutsetning: 

· Før oppføring skal det utarbeides situasjonsplan som viser byggets plassering. 

 
 
 
011/20: Sentralt lønnsoppgjør 2020 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens tariffoppgjør. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 011/20 Vedtak: 

Vedtak: 
 
Formannskapet gir sin tilslutning til rådmannens vurderinger og anbefalinger i forhold til 
aktuelle problemstillinger og spørsmål ved vårens tariffoppgjør. 

 
 
 
012/20: Søknad om opptak av startlånsmidler fra Husbanken 2020 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

 
Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,- 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
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Rådmannen tilføyde følgende: 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 
 
Rådmannens forslag til innstilling med endring ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 012/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Kommunestyret godkjenner at det søkes om opptak av startlånsmidler fra Husbanken til 
videreformidling i 2020 på kr. 30.000.000,-. 
Låneopptaket fordrer godkjennelse av Fylkesmannen i Nordland. 

 
 
 
013/20: Høring - NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet - Høringsuttalelse fra 
Fauske kommune 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 18 Skattlegging av 
havbruk:  
 
Fauske kommune og øvrige kystkommuner i Salten har aktivt tilrettelagt for at 
havbruksnæringen skal få gode vilkår for vekst og utvikling innenfor kommunenes 
sjøarealer. Avvikling av ordningen med havbruksfondet til fordel for andre mer usikre 
ordninger vil kunne gi dramatisk store negative konsekvenser for kystkommunene. I 
mange kystkommuner finansieres en stor del av tjenestetilbudet med de ekstra inntektene 
fra havbruksnæringen.  

           
Sjømatproduksjon trenger kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger gode 
lokalsamfunn som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt 
kulturliv, idrettsarenaer og kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. Sjømatnæringen må bidra i 
utviklingen av dette, det er en samfunnskontrakt de har for å kunne drive produksjon av 
sjømat langs kysten og i den kommunale sjøallmenningen. 

           
Fauske kommune mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil 
medføre at staten vil tappe kystkommunene for kapital og ressurser gjennom å vri 
skatteinntekter fra distriktene i favør av sentrale områder. Forslaget vil kunne hemme 
verdiskapingen og utviklingen av bærekraftig norsk sjømatproduksjon langs kysten. Dette 
innebærer at de nasjonale ambisjonene om en betydelig vekst i sjømatnæringene vil bli 
vanskeligere å oppnå. 

           
Fauske kommune mener at Havbruksfondet må videreføres, men forbedres slik at det gir 
mer forutsigbarhet og stabilitet. F.eks. kan det innføres et årlig vederlag for bruk og beslag 
av arealer i den kommunale sjøallmenningen slik Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 
foreslår. Prinsippet om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for 
storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse ressursene gir opphav til, 
bør videreføres for havbruksnæringen. 

           
Fauske kommune mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer 
til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig utvikling av norsk 
sjømatproduksjon avhenger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og 
næringen. Fauske kommune oppfordrer rikspolitikerne til å se til mindretallets forslag når 
utredningen skal behandles videre.  

           
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra flertallet i utvalget som 
har vurdert beskatning av havbruk. Fauske kommune stiller seg bak høringsuttalelsen 
som er gitt av Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). 
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Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 013/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Fauske kommune avgir følgende høringsuttalelse til NOU 2019: 18 Skattlegging av 
havbruk:  
 
Fauske kommune og øvrige kystkommuner i Salten har aktivt tilrettelagt for at 
havbruksnæringen skal få gode vilkår for vekst og utvikling innenfor kommunenes 
sjøarealer. Avvikling av ordningen med havbruksfondet til fordel for andre mer usikre 
ordninger vil kunne gi dramatisk store negative konsekvenser for kystkommunene. I 
mange kystkommuner finansieres en stor del av tjenestetilbudet med de ekstra inntektene 
fra havbruksnæringen.  

           
Sjømatproduksjon trenger kompetente arbeidstakere, og arbeidstakerne trenger gode 
lokalsamfunn som tilbyr gode skoler, trygge skoleveier, godt barnehagetilbud, et rikt 
kulturliv, idrettsarenaer og kritisk samfunnsinfrastruktur m.m. Sjømatnæringen må bidra i 
utviklingen av dette, det er en samfunnskontrakt de har for å kunne drive produksjon av 
sjømat langs kysten og i den kommunale sjøallmenningen. 

           
Fauske kommune mener havbruksskatteutvalgets flertall har fremmet en modell som vil 
medføre at staten vil tappe kystkommunene for kapital og ressurser gjennom å vri 
skatteinntekter fra distriktene i favør av sentrale områder. Forslaget vil kunne hemme 
verdiskapingen og utviklingen av bærekraftig norsk sjømatproduksjon langs kysten. Dette 
innebærer at de nasjonale ambisjonene om en betydelig vekst i sjømatnæringene vil bli 
vanskeligere å oppnå. 

           
Fauske kommune mener at Havbruksfondet må videreføres, men forbedres slik at det gir 
mer forutsigbarhet og stabilitet. F.eks. kan det innføres et årlig vederlag for bruk og beslag 
av arealer i den kommunale sjøallmenningen slik Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) 
foreslår. Prinsippet om at de kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet for 
storsamfunnet, har krav på en varig andel av de verdier disse ressursene gir opphav til, 
bør videreføres for havbruksnæringen. 

           
Fauske kommune mener at skattesystemet for havbruk må utformes slik at det stimulerer 
til langsiktighet og størst mulig lokal verdiskaping. Bærekraftig utvikling av norsk 
sjømatproduksjon avhenger av et best mulig samspill mellom vertskapskommunene og 
næringen. Fauske kommune oppfordrer rikspolitikerne til å se til mindretallets forslag når 
utredningen skal behandles videre.  

           
Fauske kommune markerer med dette sterk avstand til forslaget fra flertallet i utvalget som 
har vurdert beskatning av havbruk. Fauske kommune stiller seg bak høringsuttalelsen 
som er gitt av Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK). 

 
 
 
014/20: Salten Bardrift AS / Sulitjelma Hotell - søknad om skjenkebevilling 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
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Salten Bardrift AS org.nr.: 918 468 951 – gis bevilling for skjenking for alkoholholdig 
drikk gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 
 
Tupe bevilling:           Alminnelig 
Skjenkested:                    Sulitjelma Hotell 
Type virksomhet:          Hotell, restaurant, bar, minibar på rom, pub, diskotek, 
uteservering på altan/terrasse 
Skjenketid:          I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 
handlingsplan 
Styrer:                               Finn-Markus Fritjof Wang olsen 
Stedfortreder:                    Astrid Oline Wang olsen 
 
Bevillingsperiode:          28.01.20  - 30.09.20 

 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 014/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Salten Bardrift AS org.nr.: 918 468 951 – gis bevilling for skjenking for alkoholholdig 
drikk gruppe 1, 2 og 3 på følgende vilkår: 
 
Tupe bevilling:           Alminnelig 
Skjenkested:                    Sulitjelma Hotell 
Type virksomhet:          Hotell, restaurant, bar, minibar på rom, pub, diskotek, 
uteservering på altan/terrasse 
Skjenketid:          I henhold til alkoholloven og Fauske kommunes alkoholpolitisk 
handlingsplan 
Styrer:                               Finn-Markus Fritjof Wang olsen 
Stedfortreder:                    Astrid Oline Wang olsen 
 
Bevillingsperiode:          28.01.20  - 30.09.20 

 
 
 
015/20: Søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk, gruppe 1 - Bunnpris Fauske 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Søknad fra Handelshuset Fauske AS – Bunnpris Fauske om bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 innvilges som følger: 
 
Bevillingshaver:          Handelshuset Fauske AS – Bunnpris Fauske,  

org. nr: 923 843 159 
Salgslokaler:                    Amfi Fauske, Sjøgata 74, 8200 Fauske 
Salgstid:                    I henhold til kommunens alkoholpolitisk handlingsplan 
Omfang:                    Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent 

alkohol           
          Styrer:                              Randi Willumsen, bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
Stedfortreder:                    Oddrun Eriksson, bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
 
Bevillingsperioden er fra 28.01.2020 – 30.09.2020 
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Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 015/20 Vedtak: 
Vedtak: 

Søknad fra Handelshuset Fauske AS – Bunnpris Fauske om bevilling for salg av 
alkoholholdig drikk gruppe 1 innvilges som følger: 
 
Bevillingshaver:          Handelshuset Fauske AS – Bunnpris Fauske,  

org. nr: 923 843 159 
Salgslokaler:                    Amfi Fauske, Sjøgata 74, 8200 Fauske 
Salgstid:                    I henhold til kommunens alkoholpolitisk handlingsplan 
Omfang:                    Øl og annen alkoholholdig drikk med inntil 4,76 volumprosent 

alkohol           
          Styrer:                              Randi Willumsen, bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 

Stedfortreder:                    Oddrun Eriksson, bestått kunnskapsprøve i alkoholloven 
 

Bevillingsperioden er fra 28.01.2020 – 30.09.2020 
 
 
 
016/20: Vedtektsendering borettslag - endring av rett til utneving av styremedlemmer 
 
 
 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet følgende forslag på  vegne av SP, H, KRF og FRP: 
Fauske viser til vedtektsendringer i Burettslagslova og tilslutter seg at vi ikke kan påberope oss 
rett til å utnevne politisk valgte medlemmer til styrene i borettslag i regi av ISBBL. 
 
SP, H, KRF, FRP's forslag ble trukket. 
 
Nils-Christian Steinbakk (AP) foreslo: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
AP's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 016/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 
Fauske kommune tilslutter seg ikke vedtektsendringer og be om at Fauske kommune kan 
innstille politisk valgte medlemmer til borettslag i regi av ISBBL. 
 
 
 
017/20: Oppnevning av utvalg for medarbeidersamtale med rådmannen 
 
Ordførers forslag til vedtak: 

Formannskapet oppnevner følgende tre personer til et utvalg som årlig skal 
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gjennomføre medarbeidersamtale med rådmann: 
1. … 
2. … 
3. … 

 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) fremmet omforent forslag: 
Utvalg til medarbiedersamtale med rådmannen: 

1. Ordfører 
2. Varaordfører 
3. Hilde Dybwad 

 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 017/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Formannskapet oppnevner følgende tre personer til et utvalg som årlig skal gjennomføre 
medarbeidersamtale med rådmann: 

1. Ordfører 
2. Varaordfører 
3. Hilde Dybwad 

 
 
 
018/20: Fritak fra verv og valg av nytt varamedlem til styre i Fauna KF 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· …………………………… 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Ronny Borge (H) foreslo: 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna velges: Emil Dahl 
Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
 
Rådmannens forslag med H's forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 018/20 Vedtak: 
Innstilling til kommunestyret: 

Geir Mosti innvilges fritak fra sitt  verv som varamedlem til styret i Fauna KF. 
 
Som nytt varamedlem til styret i Fauna KF velges: 

· Emil Dahl 
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Valgkomiteen jobber frem til møtet i kommunestyret 5/2-20 med å finne ny kandidat til styret for 
Odd Emil Ingebrigtsen. 
 
 
 
019/20: Søknad om økonomisk støtte 4. kvartal 2019 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 

Søknad om økonomisk støtte fra Jusshjelpa i Nord-Norge datert 30.10.2019 avslås. Det er 
ikke avsatt midler i budsjett til denne type støtte. 
 

 
Formannskap 28.01.2020: 
 
 
Behandling: 
Nils-Christian Steinbakk (AP) fremmet følgende omforente forslag: 
Søknad om økonomisk støtte til Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges med kr. 2.000,- 
Beløpet dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 
 
Det omforente forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
FOR- 019/20 Vedtak: 
Vedtak: 
Søknad om økonomisk støtte til Jusshjelpa i Nord-Norge innvilges med kr. 2.000,- 
Beløpet dekkes fra formannskapets disposisjonskonto. 
 
 
 


